
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الدارة المحلية المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

306رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

82 راسب 0غغغغغ50ابراهيم حليم عناد جبار221851306001 1  0.00

74 راسب 0غغغ50غغاحمد حسين عبد علي شاطي221851306003 2  0.00

78 راسب 0غغغغ5050احمد حيدر ياس لفته221851306004 3  0.00

66 راسب 0غغغغغغاحمد شوقي جبير عيسى221851306005 4  0.00

غ راسب 580غغ81غ50احمد صبار حمود جعير221851306006 5  0.00

78 راسب 340اثنتان50275050احمد لطيف صالح ديدان221851306007 6  0.00

73 راسب 5326595050290احمد نجم عبد عيسى221851306008 7  0.00

73 راسب 505027270%5016اركان محمد جبار شلكه221851306009 8  0.00

71 راسب 22230%50505411الحسن عوده حسابه جبر221851306010 9  0.00

77 راسب 692822370%5317باسل جواد مكطوف منشد221851306011 10  0.00

87 راسب 0غغغغغغباسم محمد حبيب إسماعيل221851306012 11  0.00

77 ناجح 567375576258458باقر علوي حسن ياسين221851306013 12  65.43

غ راسب 0غغغغغغبدر عزيز لزام غايب221851306015 13  0.00

84 راسب 5050886834530بشير كريم نجم عبد الحسين221851306016 14  0.00

81 راسب 300%5025413814حسام فرج ميس منخي221851306017 15  0.00

78 راسب 0غغغغغ50حسن جاسب ميس جبير221851306018 16  0.00

77 راسب 7750503357290حسن خليل علي زغير221851306019 17  0.00

79 راسب 5023502228230حسن صلح حسن جابر221851306020 18  0.00

82 راسب 7356677651360حسين جواد مشاري عوده221851306021 19  0.00

77 راسب 5061502222280حسين خلف ساجت هادي221851306022 20  0.00

56 راسب 0غغغغغغحسين علي طاهر رهيف221851306024 21  0.00

84 راسب 0غغغ7050غحمزه ضاري حنون عيسى221851306026 22  0.00

89 ناجح 505673705950447حمزه عبد الرزاق علي مجلي221851306027 23  63.86

74 راسب 3129503824370حميد جاسم حميد منحوش221851306028 24  0.00

67 راسب 0غغغغغ50حيدر فائز شوشان حسن221851306029 25  0.00
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73 راسب 5054675028530رزاق شاكر شمخي جابر221851306030 26  0.00

93 راسب 510%5755503516رضا صلح حسن محسن221851306031 27  0.00

76 راسب 5023612330290رضوان صباح ناصر سرسوح221851306032 28  0.00

86 راسب 5750652931530زكي طالب عويد عبود221851306033 29  0.00

93 ناجح 555064506756435زياد موحان وداعة ساجت221851306034 30  62.14

غ راسب 0غغغغغغزيد محمد دايخ سلمان221851306035 31  0.00

90 راسب 6050503227500ساجد إبراهيم سداوي صوين221851306036 32  0.00

97 راسب 610صفرصفر695289سامي حامد طاهر مكلف221851306037 33  0.00

68 ناجح 585076505050402سجاد رافد شريف محمد221851306038 34  57.43

82 راسب 0غغغ54غغسجاد رسول غالب راضي221851306039 35  0.00

87 راسب 26630غ80%5715سجاد زغير بجاي جاسم221851306040 36  0.00

74 راسب 5029635722660سجاد شريف عباس جابر221851306041 37  0.00

70 راسب 0غغغ57غغسجاد محمد بدن بدر221851306042 38  0.00

81 راسب 0غغغ50غغسلم محمد جابر جودة221851306043 39  0.00

80 راسب 0غغغ5254غسيف الدين يوسف محمد عبد الرضا221851306044 40  0.00

82 راسب 0غغغغغغشرار علي محيل رعيد221851306045 41  0.00

86 ناجح 555689516474475صلح ثامر مخور نجم221851306046 42  67.86

79 راسب 0غغغغغصفرضياء حسن داخل سلطان221851306047 43  0.00

90 راسب 5550525025290ضياء محمد مزعل جابر221851306048 44  0.00

85 راسب 250غ5121%5012عابر سامي كريم عاجل221851306049 45  0.00

57 راسب 0غغغغغغعادل رعد ايدام فريح221851306050 46  0.00

78 راسب 0غغغغغغعادل سلم محمد فرحان221851306051 47  0.00

88 راسب 5323564121520عايد سعد فرهود يريد221851306052 48  0.00

78 راسب 4225503623350عباس سامي محمد شري221851306053 49  0.00

86 راسب 5050752526640عباس سلمان سهم حسين221851306054 50  0.00
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75 راسب 500%392519عشر34عباس فنيخر هاشم شخيب221851306056 51  0.00

76 راسب 0%2116خمس505050عبد الجبار ستار جبار ثجيل221851306057 52  0.00

73 راسب 0غغغ51تسع50عبد الكاظم فهد زاير عباس221851306059 53  0.00

83 راسب 0%19غصفر69صفر51عبد ا جمال كامل محمد221851306060 54  0.00

99 راسب 7274883858580عبد ا حسن تعيبان نشو221851306061 55  0.00

65 راسب 0غغغغغغعبد ا حكيم نعيم حسين221851306062 56  0.00

74 راسب 0غغغغغغعقيل صليبي موازي مهدي221851306064 57  0.00

97 راسب 5460632520220عقيل عبد الرسول عودة داخل221851306065 58  0.00

69 راسب 240%11%5316%5013علء حسن ميس عواد221851306066 59  0.00

90 راسب 0غغغ61غ50علي ابراهيم عباس عبد الحسين221851306067 60  0.00

78 راسب 0غغ4027%2615علي احمد عبد الحسين سلمان221851306068 61  0.00

58 راسب 0غغغغتسعصفرعلي جميل عطيه حمد221851306069 62  0.00

82 ناجح 505074505061417علي حسن شريف حريز221851306070 63  59.57

72 راسب 200صفرأربع%13%16ثلثعلي حسين حسب عبد الحسين221851306071 64  0.00

64 راسب 0غغغغغغعلي حسين محسن سمير221851306072 65  0.00

80 راسب 0غغغغغغعلي داخل شكر حسين221851306073 66  0.00

85 راسب 5038706850550علي رزاق حسين محمد221851306074 67  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي سعد اوحيد فرهود221851306075 68  0.00

89 ناجح 526783505064455علي سعود ساير شكاحي221851306076 69  65.00

73 راسب 6263685024500علي صلح مهدي جبار221851306078 70  0.00

87 ناجح 808795627675562علي عبد الحسين خلف محيي221851306079 71  80.29

76 راسب 5052503922500علي عبد الغفار عجمي حسين221851306080 72  0.00

80 ناجح 505076505885449علي عبد الكاظم رزاق حسين221851306081 73  64.14

71 راسب 0غغغ61غغعلي عبد الكريم منخي منديل221851306082 74  0.00

88 ناجح 505755505050400علي فرج حسين صالح221851306085 75  57.14
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81 راسب 5151505031500علي كريم موازي فرج221851306086 76  0.00

95 ناجح 687695876785573علي محمد حميد حدود221851306087 77  81.86

86 راسب 5435505650500علي محمد عبد الرضا حريجه221851306088 78  0.00

50 راسب 0غغغغغغعمار عباس عبد الرضا حسين221851306089 79  0.00

92 راسب 0%523450255019عون موسى صاحب صالح221851306090 80  0.00

86 ناجح 505074595050419عيسى محمد عيسى احمد221851306091 81  59.86

80 راسب 240%4020523412غسان ناصر حسين علي221851306092 82  0.00

87 راسب 5828815150630قيصر ريسان سدخان خضير221851306094 83  0.00

81 راسب 500صفر39305027قيصر هاشم موسى علي221851306095 84  0.00

80 راسب 6040785239630كرار جبار مؤنس فيصل221851306096 85  0.00

88 راسب 290تسع53385350كرار حيدر صبري بوهان221851306097 86  0.00

89 راسب 500واحد50225424كرار علي حسن جويد221851306098 87  0.00

84 راسب 563323500%5016ماهر رزاق طالب سهر221851306099 88  0.00

88 راسب 5526835055660محسن فليح محسن صبر221851306100 89  0.00

86 راسب 0غغغغغغمحمد جابر مزيعل نايف221851306102 90  0.00

68 راسب 20500%50255015محمد حامد كاظم سلطان221851306103 91  0.00

84 راسب 550%5077612814محمد حسن محمد حسون221851306104 92  0.00

79 راسب 5054775542700محمد راضي صيوان عبد221851306105 93  0.00

90 راسب 6639516240650محمد عبد الخالق جواد علي221851306106 94  0.00

86 راسب 5256675031580محمد علي شنشول راهي221851306108 95  0.00

85 راسب 5231502937340محمد علي عثمان فالح221851306109 96  0.00

73 راسب 5452534050570محمد فائز غانم ساجت221851306110 97  0.00

73 راسب 0غغغغغغمحمد فاضل رشيد احمد221851306111 98  0.00

75 راسب 0غ%2917غ5028محمود خليل عطيه تركي221851306112 99  0.00

73 راسب 0غغغغغغمصطفى امين جمعه خلف221851306113 100  0.00
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80 ناجح 555354536550410مصطفى جاسم محمد عايد221851306114 101  58.57

89 راسب 0%6418صفر678050مصطفى فاضل دايخ فاضل221851306115 102  0.00

70 راسب 693250510%6719مصطفى فليح حسن شناوة221851306116 103  0.00

76 راسب 0غغغ53غغمصطفى محمد منشد عبد221851306117 104  0.00

71 راسب 2369515053200مفيد علي محي جابر221851306118 105  0.00

غ راسب 0غغغغغغمناضل عبد الكاظم داخل شاهر221851306120 106  0.00

88 راسب 0غغغغغ50منتظر عبد الكاظم فرهود سلمان221851306121 107  0.00

85 راسب 502624510%5217منتظر فلح جاسم عجيل221851306122 108  0.00

76 راسب 330%5734632813هشام سالم خليف سعد221851306125 109  0.00

83 راسب 5037565450590هشام مصطفى مخور عاصي221851306126 110  0.00

79 راسب 603634500%5018هيثم زايد خزعل غيلن221851306127 111  0.00

96 راسب 0غ50685070ثمانيوسف هلل داود محسن221851306129 112  0.00

87 راسب 5450694034500مصطفى حمزه هاشم ناصر221851306130 113  0.00

89 راسب 6635885751510علي محمد كاظم شجر221851306132 114  0.00

المشاركون

114 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

101 13 % 11.40

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 63.33

30 

19 

43  1862 55 40 0 

2 14 21 9 13 0 

 4.65 77.78 33.87 16.36 32.50 0.00
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